
            
SZIKSZAI LAJOS 

1825-1897 
 „Neve Szilágy vármegye történetének újabb korszakával eggyé van 
forrva. Érdekelte a közélet minden mozzanata és szívéből, lelkéből mindenüvé 
jutott egy-egy kis rész, hogy ezekből a nemes magvakból terebélyes fákat 
növesszen a jövő.” 

 (Petri Mór) 
 

 

Az Európa szintű műveltséggel rendelkező közéleti személyiség, történettudós, író, a szabadságharc 

honvédszázadosa, a hálátlan utókor elfelejtett alispánja, Zilah választókerületének országgyűlési képviselője, királyi 

tanácsos, 1825. november 25-én született Szilágysámsonban. 

Munkásságának gyümölcseit, tervezőszellemét, alkotóerejének nyomait mindenhol felfedezhetjük, de különösen 

Zilah életébe mutatkozik meg az az előrehaladás ami ennek a nagyeszű és nagyszívű embernek köszönhető. 

1883. december 18-án a vármegye közössége alispánná választja. Alispánsága ideje alatt építik fel és helyezik 

üzembe a téglagyárat, megépítik a vásárcsarnokot (a vidéki városok közül elsőként), aminek működési szabályzata is volt, 

elkészül az első vármegyei vasút Nagykároly-Zilah valamint Zilah-Dés vonalon. 

1887-ben felépült a bank épülete (ma A. Saguna utca 1. szám), újjáépült a vármegyei székház, felépült a 

törvényszéki palota, a fogház. 

 

 

     

Az újjáépített vármegyei székhely és törvényszéki palota 

 1897 júniusában megnyitják a Népkertet, ugyanebben az évben felépül a színházterem és a kaszinó is a lakosság 

szórakozási lehetőségeit biztosítva.  

 

 
A régi központ a színház, kaszinó 

és vármegyei székhely épületével 

 

   
A színház valamint kaszinó épülete ma. 

 

 

 

Alispánságának kimagasló 

eredménye a vármegyei 

közkórház felépítése és 

működtetése. Építéséhez 

1891-ben fognak,  és 1894. 

január 1-én nyitják meg 100 

ággyal. 

 
Szikszai fáradhatatlan 

munkájának köszönhető Petri 

Mór „Szilágy vármegye 

monográfiája” című hat 

kötetes munkája. 

 

 

A közkorház épülete ma 

 

 
Wesselényi szobor 

 

 

 

A Wesselényi 

szobor  valamint 

a Milléniumi 

emlékmű 

felállítása is az ő 

nevéhez fűződik. 
 

A Milléniumi emlékmű 

 

 

 

Élete végéig szolgálta 

szülőföldjét. 72 évesen 

1897. augusztus 31-én szűnt 

meg dobogni a szíve. 

Örök nyughelye a 

zilahi temetőben 

 

Az utókor háláját többféleképpen ígérte 

leróni. Fadrusz János mellszobrot ajánlott, 

Wesselényi Miklós  főispán elhatározta, hogy 

arcképét  festeti meg. Dr Berger  János, 

vármegyei főorvos, szobrot állíttat neki, amelyet 

1904. november 2-án lepleznek le az általa 

építtetett közkórház kertjében, de a 70-es 

években eltűnt. 

 

 
Szikszai Lajos szobra 

 


